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(фотографія)  

Службова адреса:  Вул. Васильківська, 90, Київ, 01601, Україна 

Службовий телефон: +380445213348    
 Електронна адреса: Lazareva067@gmail.com 

Особиста веб сторінка  - 
Соціальні мережі/чати  -   

Аккаунт в наукометричних базах даних: Author ID Scopus 57194454213; Researcher ID: I-2356-2018 

Стать Ж | Дата народження 27/12/1964 | Громадянство  Україна   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат геологічних наук, геохімія  

Вчене звання  Доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 

Посада Провідний інженер учбової лабораторії рентгенівських та 

мікроскопічних методів дослідження мінеральної 
речовини 

Кафедра Мінералогії, геохімії та петрографії 

Факультет/інститут ННІ «Інститут Геології» КНУ імені Тараса Шевченка 

Посада за сумісництвом Доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Прикладна мінералогія, магістр, 1 курс, лекції.  

2. Геохімічні методи пошуків родовищ корисних копалин, 
бакалавр, 4 курс, лекції, практичні. 

3. Методи обробки геохімічних даних, бакалавр, 4 курс, 
лабораторні. 

4. Вулканологія, бакалавр, 4 курс, лекції. 

У попередні періоди 1. Прикладна мінералогія, магістр, 1 курс, лекції.  
2. Геохімічні методи пошуків родовищ корисних копалин, 

бакалавр, 4 курс, лекції, практичні. 
3. Методи обробки геохімічних даних, бакалавр, 4 курс, 

лабораторні. 

4. Вулканологія, бакалавр, 4 курс, лекції. 
5. Методи дослідження мінеральної речовини, 3 курс, 

лекції, лабораторні. 
6. Оптичні методи дослідження мінеральної речовини, 3 

курс, лабораторні. 
7. Мінералогія, бакалавр, 2 курс, лекції, лабораторні. 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2016 по 2019) Посада: доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії за сумісництвом (посади 
за основним місцем роботи: провідний інженер – 20019; старший науковий 

співробітник – 2018; докторант – 2016-2018 р.р.). 

ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка,  http://www.geol.univ.kiev.ua/ru/    



  

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

Основний вид діяльності (функціональні обов’язки):  
1. Викладацька діяльність 

2. Забезпечення ефективного функціонування лабораторного комплексу 
сучасного прецизійного рентгенівського та електронно-мікроскопічного обладнання 

високої вартості. 

3. Проведення аналітичних досліджень та науково-технічних розробок з метою 
забезпечення навчального процесу та наукових досліджень кафедри та ННІ 

«Інститут геології». 
4. Здійснення керівництва групою працівників та проведення досліджень як 

виконавця найбільш складних і відповідальних робіт.  

5. Розробка планів і методичних програм проведення досліджень і розробок. 
6. Організація, збір і вивчення науково-технічної інформації, проведення 

аналізу і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і 
спостережень. 

7. Перевірка правильності результатів, отриманих співробітниками, які 
працюють під його керівництвом. 

8. Участь у підвищенні кваліфікації кадрів.  

9. Впровадження результатів проведених досліджень і розробок. 

Сфера діяльності або сектор: Освіта/Наука  

(З 2008 по 2016) Посада: доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії за контрактом 

ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка,  http://www.geol.univ.kiev.ua/ru/    

Основний вид діяльності: Викладацька та наукова та діяльність. 

Сфера діяльності або сектор: Освіта/Наука 

(З 2002 по 2008) Посада: асистент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії за контрактом 

Геологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка,  http://www.geol.univ.kiev.ua/ru/    

Основний вид діяльності:  Викладацька та наукова та діяльність. 

Сфера діяльності або сектор: Освіта/Наука 

(З 2000 по 2002) Посада: молодший науковий співробітник науково-дослідної частини 

Геологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка,  http://www.geol.univ.kiev.ua/ru/    

Основний вид діяльності:  Наукова та діяльність. 

Сфера діяльності або сектор: Наука 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 1997 по 1999) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

Отримана кваліфікація: кандидат геологічних наук, назва дисертації «Геохімія 

процесів формування метасоматитів Сущано-Пержанської зони та їх найбільш 
розповсюджених акцесорних мінералів (Український щит)»  

(З 1982 по 1987) Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ, Україна 

Отримана кваліфікація: інженер-геолог за спеціальністю «Геологічна зйомка, 

пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Російська, українська 

Іноземна мова 1 Англійська   

Комунікаційні компетентність Навики хорошої (за моєю оцінкою) комунікації є результатом багатого життєвого 

досвіду, починаючи з дитинства (сім’я, дитсадок, школа, університет), потім – 

роботи геологом Памірської геолого-розвідувальної експедиції (Таджикістан) та 
подальшої професійної (науково-викладацької) діяльності.  



   

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Згідно функціональних обов’язків, керую роботою інженерного складу навчальної 

лабораторії «Рентгенівських та мікроскопічних методів дослідження мінеральної 
речовини» кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інституту геології» КНУ 

імені Тараса Шевченка. Крім того, неодноразово перебувала на посадах керівника 

підрозділу та відповідального виконавця низки держбюджетних (№№ 97112, 
01БФ049-01, 06БФ049-01, 11БФ 049-01, 14БП049-02, 16БФ 049-01) та госпдоговір- 

них науково-дослідних робіт (№№ 08ДП049-01/3, 09ДП049-02/3, 10ДП049-02/3, 
862, № 198/60117, №3114, № 17ДФ 049-01, № 440/50110, 16Н049-63, №17Н049-

13).  

Цифрові компетенції Обробка інформації: сертифікату немає 
Комунікація:  сертифікату немає 

Створення контенту (програм, сайтів): сертифікату немає 

Мережева та програмна безпека: сертифікату немає 
Вирішення проблем: сертифікату немає 

Інші комп’ютерні навики Добре володію програмами, необхідними для виконання професійних обов’язків:  
контроль якості та інтерпретація аналітичних даних, написання та підготовка до 

друку наукових статей та матеріалів конференцій, підготовка презентацій, пошук 

інформації та комунікація. 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Крім безпосередньо професійних знань та практичних навиків, як і будь-який 

викладач, безперервно стикаюся з необхідністю в застосуванні різноманітних 

психологічних та педагогічних прийомів та практик, а ще: добре співаю, можу грати 
на фортепіано і маю почуття гумору. 

Області професійних інтересів 1. Геохімічне моделювання магматичних та магматогенно-гідротермальних 
систем. 

2. Одержання, оцінка якості та інтерпретація аналітичних даних. 

3. Типоморфні особливості акцесорних та породоутворюючих мінералів. 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації За останні 5 років: 
1. Geological Depository of the Ukrainian Shield as a tool for geochemical modeling of the 

continental crust and its key magmatic systems evolution. 

2. Denudation as unique Earth Crust sampling procedure: additive effect of sedimentary  
differentiation and homogenization 

3. Korosten Pluton (Ukrainian Shield): initial data bank oriented on geochemical modelling. 
4. Korosten Pluton (Ukrainian Shield): initial data bank oriented on geochemical modelling. 

XVIIIth International Conference on Geoinformatics 

5. Detrital zircon and monazite as a tool for retrospective monitoring of the Earth’s continental 
crust evolution: current problems and tasks. 

6. Geochemical modeling of magmatic–hydrothermal systems: Petrological evaluations and 
metallogenic application. 

7. Ore-bearing metasomatites of Perga area and Korosten pluton granitoids (Ukrainian Shield): 
genetic relations on the basis of geochemical modelling. 

8. Geochemical model of precambrian granitoid magmatic evolution in the Korosten pluton 

(Ukrainian Shield): petrogenetic aspects. 
9. Precision analysis of geochemical background level during industria geochemical anomalies 

monitoring. 
10. Використання хімічного складу музейних мінералогічних зразків для поповнення їх 

генетичної атрибуції 



  

 11. Распределение Y и других редких элементов между сквозными сосуществующими 
акцессорными минералами: зависимость от температуры и ее использование в геохимических 

моделях. 
12. Volcanoes of Antarctica as object of geological and ecological research at an example of 

Deception Island. 

13. Possible capabilities of existing analytical databanks use in modelling of geochemical 
processes. 

14. Geochemical behavior of major and trace elements during magma evolution process in Bodie 
Hills Volcanic Field, Nevada. 

15. Geochemical modeling іn the evaluation of ore-forming potential of magmatic-hydrothermal 

systems. 
16. Інформативність типізації цирконів з метасоматитів за деякими фізичними, 

морфологічними та геохімічними ознаками. 
17. Геохімія та забарвлення природних флюоритів: ефективність і простота застосування в 

практиці мінералого-геохімічних досліджень. 
18. Фенітові ореоли карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та 

встановлення геологічної будови. 

19. Церий в монацитах как индикатор этапности формирования редкометальных 
метасоматитов и их связи с магматическими комплексами (на примере Сущано-Пержанской 

зоны Украинского щита). 
20. Інформативність типізації монациту з метасоматитів за фізичними, морфологічними та 

геохімічними ознаками. 

21. Распределение иттрия в паре циркон-флюорит как индикатор температурных условий 
формирования метасоматитов: некоторые возможности практической реализации. 

22. Возможности использования данных о составе сквозных акцессорных минералов для 
решения некоторых прикладных задач исследования метасоматитов. 

23. Карбонатитові комплекси центрального та лінійного структурно-морфологічних типів: 
зіставлення фенітових ореолів на прикладі масивів Альньо (Швеція) та Чернігівського (Україна). 

24. Интерпретационная составляющая геологических депозитариев: Примеры решения 

некоторых фундаментальных и прикладных задач. 
25. Лужні магматичні комплекси як важлива складова Геологічного Депозитарію 

Українського щита: мінералого-геохімічні особливості провідних типів нефелінових порід. 
26. Карбонатитові комплекси лінійного типу як важлива складова регіональних геологічних 

депозитаріїв: особливості метасоматичної зональності (на прикладі масивів Українського, 

Воронезького щитів та Єнісейського кряжу). 
27. Геохимия вулканитов базальт-риолитовой серии островов Galindez и Uruguay 

(Антарктический полуостров, Западная Антарктида). 

Презентації  Підготовані презентації до лекційних курсів, що викладаються та до виступів на конференціях. 
Проекти  1. Наукові засади сучасних технологій дослідження руд для забезпечення їх об’єктивної 

оцінки та раціонального видобування 

Конференції 1. Proceedings of the geologica carpathica 70 conference,  October 9–11, 2019, Slovak Republic 
2. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”: of XIІІ 

International Scientific Conference “ 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 

3. XVIIIth International Conference on Geoinformatics ‐ Theoretical and Applied Aspects 

(13‐16 May 2019), Kiev, Ukraine. 

4. 9th Mineralogical-petrological Conference Petros 2019 (May 29.-30., 2019), Bratislava, AMOS, 
F.N.S., Comenius University in Bratislava 

5. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”: of XIІ 
International Scientific Conference “13–16 November 2018, Kyiv, Ukraine. 

6. 17th EAGE International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects (14-
17 May), 2018Kyiv, Ukraine. 

7. XI Unternational Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological 

Condition of the Enviroment", 11-14 October 2017, Kyiv, Ukraine. 
8. 16th EAGE International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, 

Kyiv, Ukraine. May 2017 
тощо. 

Семінари  Не передбачені професійною діяльністю. 

Премії та нагороди  Срібний нагрудний знак Спілки геологів України, свідотство № 170 (рішенням Правління Спілки 
геологів України від 21 березня 2007 р., протокол № 3). 



   

 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

 

Членство в 
організаціях 

Член Українського мінералогічного товариства та Спілки геологів України. 

Посилання - 
Цитування Scopus: h-індекс – 2 , цитувань – 10. WoS: h-індекс – 1, цитувань – 3. 

Курси - 

Сертифікати - 

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  
Проекти  

Дослідження   


